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NY BOG
Centralt værk af Søren Kierkegaard nu
for første gang på nudansk.
Alle Kierkegaard-interesserede – og ikke mindst
studerende – kan godt glæde sig for nu foreligger
et af forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaards
(1813-1855) mest centrale og læste værker på
nudansk, nemlig Filosofiske smuler eller en lille
smule filosofi – eller blot Smulerne, som værket
populært kaldes.
Det udkom i juni 1844 under pseudonymet
Johannes Climacus og hører sammen med
Kærlighedens Gerninger og Begrebet Angst til de
mest læste religiøs-filosofiske værker af Søren Kierkegaard.
Den består af et forord og fem kapitler, hvor Kierkegaard undersøger,
om der findes et historisk udgangspunkt for en evig bevidsthed – og om
man kan bygge sin saglighed på påstanden om, at Gud har åbenbaret
sig i Jesus Kristus.
Små to år efter Smulerne udgiver Kierkegaard en ’kommentar’ til
bogen, nemlig det omfattende værk Afsluttende uvidenskabelig
Efterskrift, hvor Kierkegaard præciserer troens vilkår.
Bogen er rigt illustreret. På nudansk ved forfatter og filosof, mag.art.
Jens Satubrand.
Fakta: Søren Kierkegaard: Filosofiske smuler eller en smule filosofi,
ved Jens Staubrand. 176 sider. ISBN 9788792510174.
Vejl.pris: 199 DKK. – Pressemeddelelsen og Presse Kit er online på
vores site.
Udkommer: 20. oktober 2014.
Med venlig hilsen

Vibeke Hinge Jensen

S K B ook s | S øren Ki erk egaa rd Ku l tu rp rodu k ti on v/ Vi beke Hi nge J ensen, P ri nsesse Mari es
Al l e 16, 1.t v., DK- 1908 Frederi ksbe rg C . SE- nr.: 26225000, Bank: Fi nansbanken reg.n r. 6610
kont o 2587457, IB AN - Kont onum m er DK2466100002587457, B IC / S W IF T- kode J YBADKKK,
Mobi l +45 23 72 31 22 or 45 40 59 22 83, em ai l ki erkegaa rdkul t ur@gm ai l .com

